5 OSALLISTUMINEN JA
VUOROVAIKUTUS
Maankäyttö- ja rakennuslaki (62 ja 63 §) edellyt- kaupungin kaavoituskatsauksen liitteenä. Lausuntää suunnitteluun osallistumisen mahdollistamista tojen johdosta ja lautakunnan aloitteesta tehtiin
ja määrittelee osallisen. Tiedottaminen ja vuoro- lisäselvityksiä. Mielipiteitä saatiin lähes 2200,
vaikutus kuntalaisten ja muiden osallisten kanssa joissa käsiteltiin noin 300 asiaa. Allekirjoittajia oli
on ollut laajaa ja keskittynyt erityisesti yleiskaa- 6600. Joukossa oli noin 140 yhdistystä ja asuntovaprosessin alkuun eli tavoite- ja luonnosvaihei- osakeyhtiötä, joiden jäsenmäärää on vaikea arsiin. Yleiskaava on kiinnostanut laajoja joukkoja. vioida.
Kaikki saatu palaute eri vaiheista on raportoitu ja
vaikuttanut seuraavaan vaiheeseen.
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti noin sadasta muutoksesta, jotka olivat pääosin pieniä. MuuOsallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin tokset koskivat mm. Haukilahdentien, Friisinkalli11.4.2000 ja sen päivitys 12.8.2003 kaupungin- on, Rullavuoren ja Hanikan alueen aluevarauksia,
hallituksessa. Yleiskaavan lähtökohdista ja metron joista oli tullut eniten mielipiteitä. Myös satamatarveselvityksestä oli keväällä 2000 käyty aluekes- aluevarauksiin, virkistysalueisiin, virkistysyhteyksiin
kuksittain tiedotus- ja keskustelukierros.
ja ulkoilureitteihin tehtiin muutoksia. Merkittävimpiä muutoksia olivat Kehä III:n pohjoispuoleisen
Yleiskaavan tavoitekeskustelu käytiin vuonna 2002 alueen pientaloaluelisäykset sekä Suomenojan
ja kuntalaisille esiteltiin monipuolisesti yleiskaavan laitos- ja työpaikka-alueen merkitseminen mahalustavat rakennemallit ja niiden vaikutukset eri dollisesti asuinalueeksi muuttuvaksi.
alueilla. Myös liikennejärjestelmän kehittämiseen
liittyvää valmisteluaineistoa oli käytettävissä.
Yleiskaavaehdotus oli nähtävillä 7.2.-8.3.2007
(MRA 19 §). Lausunnonantajille järjestettiin tiedoPalautetta saatiin asukastyöryhmien lisäksi yksittäi- tus- ja keskustelutilaisuus ja kuntalaisille toinen.
siltä osallisilta, alueneuvottelukunnilta, yhdistyksil- Muistutuksia saatiin runsas 3000, joista pääosa
tä ja yhteisöiltä, yrityksiltä ja korkea- ja ammat- kopioituja. Noin puolet koski yhtä aluetta eli Friitikorkeakouluilta ja kouluilta. Määrä oli runsaat sinkalliota, joka oli yhtenä vaihtoehtona uudelle
300 erilaista palautetta, joissa oli n. 1250 alle- jätevedenpuhdistamolle. Muistutusten allekirjoitkirjoittajaa. Tulokset koottiin raportiksi “Minun Es- tajia oli noin 4000.
pooni – osallistuneiden palaute 2002”. Valtuuston
tavoitepäätöksen pohjaksi koottiin raportti ”Kehi- Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli lausuntotyskuvaluonnos 2030”.
ja ja muistutuksia huolellisesti. Aineisto on raportissa ”Lausunto- ja muistutusraportti, 22.2.2008,
Yleiskaavaluonnos oli nähtävillä 15.6.- 31.8.2004. Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen muistioita
Sitä esiteltiin mm. viidessä asukastilaisuudessa ja C33:2008”. Huomattavia muutoksia olivat Suoluonnoksen karttapienennös jaettiin joka kotiin menojan ja Friisinkallion merkintämuutokset.
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Kuva 56. Espoon eteläosien yleiskaavaprosessi

Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja
päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta
yleiskaavan toteutumista.
Yleiskaava korvaa samaa aluetta koskevan aikaisemmin hyväksytyn yleiskaavan,
jollei kaavassa toisin määrätä. Yleiskaava ei ole asemakaava-alueella voimassa
muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun
asemakaavan muuttamista koskevan
vaikutuksen osalta.

6. YLEISKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset yleiskaavan oikeusvaikutukset tulevat voimaan, kun
yleiskaava on valtuuston hyväksymä, valtuuston hyväksymispäätös on saanut lainvoiman ja
yleiskaavan voimaan tulosta on kuulutettu siten
kuin kunnalliset ilmoitukset Espoossa julkaistaan. Tärkein oikeusvaikutus kohdistuu asemakaavoituksen ohjaamiseen. Espoon eteläosien
yleiskaava on oikeusvaikutteinen lukuun ottamatta kaavassa erikseen osoitettuja alueita Suvisaaristossa sekä Keskuspuistossa ja Henttaalla, jossa on jo voimassa olevat osayleiskaavat.

MRL 43 §: Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset

Yleiskaavakarttaa ja -määräyksiä täydentää yleiskaavan selostus. Yleiskaava osoittaa kunkin alueen
pääasiallisen käyttötarkoituksen. Sen ohella alueella sallitaan myös muuta maankäyttöä, mikäli se ei
aiheuta haittaa alueen pääkäyttötarkoitukselle.
Eri kaavamuotojen oikeusvaikutukset rakentamisen osalta ovat erilaiset. Asemakaava on yksityiskohtainen ja sitä on sellaisenaan noudatettava.
Yleiskaava osoittaa rakentamiseen varatut ja muut
alueet yleispiirteisemmin. Yleiskaavasta johtuvat
rakentamisrajoitukset voivat olla oikeusvaikutuksiltaan ehdollisia tai ehdottomia. Rakentaminen
ei ole sallittua, jos sen katsotaan vaikeuttavan
yleiskaavan toteuttamista. Jos yleiskaavassa on
annettu erityinen rakentamista rajoittava määräys, on rakentamisrajoitus ehdoton. Ellei erityistä
määräystä ole annettu, ei yleiskaava pääsääntöisesti estä kaavan mukaista rakentamista. Tällöin
on voimassa ehdollinen rakentamisrajoitus, joka
tiettyjen ehtojen täyttyessä turvaa maanomistajien oikeudet ns. “rahat tai lupa” – periaatteella.
Yleiskaavan toteuttamista voidaan ajoittaa määräaikaisella rakentamisrajoituksella. Rakentamisrajoitusten aiheuttamista lunastus- ja korvaamisvelvollisuuksista on laissa omat määräyksensä
(Hallberg et.al 2000).
Yleiskaavan oikeusvaikutuksia koskevat maankäyttö- ja rakennuslain säännökset ovat olennaisilta osin seuraavat:

Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei
saa myöntää siten, että vaikeutetaan
yleiskaavan toteutumista. Lupa on kuitenkin myönnettävä, jos yleiskaavasta
johtuvasta luvan epäämisestä aiheutuisi
hakijalle huomattavaa haittaa eikä kunta tai, milloin alue on katsottava varatuksi muun julkisyhteisön tarkoituksiin,
tämä lunasta aluetta tai suorita haitasta
kohtuullista korvausta (ehdollinen rakentamisrajoitus). Haittaa arvosteltaessa ei
oteta huomioon omistussuhteissa yleiskaavan hyväksymisen jälkeen tapahtuneita muutoksia, ellei niitä ole tehty yleiskaavan toteuttamista varten.
Yleiskaavassa voidaan määrätä, ettei
yleiskaava-alueella tai sen osalla saa
rakentaa niin, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista (rakentamisrajoitus).
Tällöin ei sovelleta, mitä 1 momentissa
säädetään. Yleiskaavassa voidaan myös
määrätä, ettei maisemaa muuttavaa toimenpidettä saa suorittaa ilman 128 §:ssä
tarkoitettua lupaa (toimenpiderajoitus).
Yleiskaavassa voidaan erityisellä määräyksellä kieltää käyttämästä rakennustoimintaan tarkoitettua aluetta enintään viiden vuoden aikana muuhun rakentamiseen kuin maatalouden ja muiden siihen
verrattavien elinkeinojen tarpeita varten
(määräaikainen rakentamisrajoitus)
Tässä pykälässä säädetyistä rajoituksista
johtuvasta lunastus- ja korvausvelvollisuudesta säädetään 101 ja 140 §:ssä.
MRL 45 §: Oikeusvaikutukseton yleiskaava

MRL 42 §: Yleiskaavan oikeusvaikutukset muuhun suunnitteluun ja viranomaistoimintaan
Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja
muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden
käytön järjestämiseksi.
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Yleiskaava voidaan laatia ja hyväksyä
myös siten, ettei sillä koko yleiskaavan tai
sen osan alueella ole tässä laissa tarkoitettuja oikeusvaikutuksia. Tällaista yleiskaavaa koskee kuitenkin, mitä 99§:n 3
momentissa säädetään lunastamisesta.

vedota esimerkiksi asemakaavoja laadittaessa tai
niitä koskevassa muutoksenhaussa. Oikeusvaikutuksia vailla olevaan yleiskaavaan ei ole mahdollista tehokkaasti nojautua muussakaan MRL:n
mukaisessa oikeusharkintaisessa päätöksenteossa,
kuten esim. rakentamista, toimenpiteitä tai poikkeamista koskevassa päätöksenteossa. Yleiskaavasta tulee selkeästi ilmetä, milloin tai miltä osin
kysymyksessä on oikeusvaikutukseton yleiskaava.

Yleiskaavan oikeusvaikutukset ilmenevät pääsääntöisesti kahdella tavalla. Ensinnäkin yleiskaavalla
on muuta suunnittelua ja viranomaistoimintaa ohjaavia vaikutuksia (MRL 42§). Toiseksi yleiskaavalla on erilaisia rakentamista ja toimenpiteitä rajoittavia vaikutuksia (MRL 43§). Lisäksi rajoituksista
saattaa johtua erilaisia lunastus- ja korvausvelvollisuuksia (MRL 101§ ja 140§).
Tärkein yleiskaavan ohjausvaikutus kohdistuu
asemakaavoituksen ohjaamiseen. Muuta maankäytön järjestämisen suunnittelua, jota yleiskaava
ohjaa, voi olla esimerkiksi rakennusjärjestyksen
laatiminen. Yleiskaavan viranomaisvaikutus kohdistuu kaavoitus- ja rakennuslupaviranomaisten
lisäksi muihinkin viranomaisiin. Viranomaisten tulee päätöksiä tehdessään katsoa, ettei toimenpide
vaikeuta yleiskaavan toteutumista (Hallberg et.al
2000).

Uuden yleiskaavan vaikutus aikaisempaan kaavoitukseen
Maankäyttö- ja rakennuslain 42§:n 3 momentin
mukaan yleiskaava korvaa samaa aluetta koskevan aikaisemmin hyväksytyn yleiskaavan, jollei
yleiskaavassa toisin määrätä. Yleiskaava ei ole
voimassa sen alueelle hyväksytyn asemakaavan
alueella, mutta se on ohjeena laadittaessa alueelle
asemakaavan muutosta. Espoon eteläosien yleiskaavan alueesta valtaosa on jo asemakaavoitettu.

Yleiskaava voidaan laatia myös kokonaan tai joiltain osin oikeusvaikutuksettomana. Oikeusvaikutuksettomaan yleiskaavaan ei voida tehokkaasti

Muut osayleiskaavat Espoon eteläosien
yleiskaavan alueella
Espoon eteläosien yleiskaava-alueella on nykyisin
voimassa viisi lainvoimaista osayleiskaavaa: Soukanniemi-Suvisaariston osayleiskaava, Henttaan
osayleiskaava, Leppävaaran keskus-eteläinen
osayleiskaava, Keskuspuisto I:n osayleiskaava ja
Keskuspuisto II:n osayleiskaava.
Skataholmen-Svartholmen-Braskarna
osayleiskaavasta on valitusprosessi kesken eikä se ole vielä lainvoimainen. Kaupunginhallitus on kuitenkin
määrännyt kaavan tulemaan voimaan valituksen
alaista Braskarnan saarta lukuun ottamatta.
Edellisten lisäksi Espoon eteläosien yleiskaava-alueella on vielä vireillä Suurpelto-Kehä II:n osayleiskaava, jonka Kaupunginhallitus on 24.5.2005
hyväksynyt ehdotuksena esitettäväksi kaupunginvaltuustolle (kuva 57).

Espoon eteläosien yleiskaavan suhde
muihin osayleiskaavoihin

Lainvoimaiset osayleiskaavat:
Henttaa (1), Soukanniemi-Suvisaaristo (2), Keskuspuisto I (3), Keskuspuisto II (4) ja Leppävaaran keskus
eteläinen (7)

Leppävaaran keskus-eteläinen osayleiskaava on
vahvistettu ympäristöministeriössä 21.3.1995.
Sen alueella on pääosin jo vahvistetut asemakaavat. Espoon eteläosien yleiskaava on laadittu siten,
että siinä on otettu huomioon olevat asemakaavat ja muutostarpeet. Sen on riittävä ohje jatkossa
asemakaavoitukselle, joten se korvaa aiemman
Leppävaaran keskus-eteläisen osayleiskaavan.

Kaupunginvaltuuston hyväksymät osayleiskaavat (eivät
vielä lainvoimaisia):
Skataholmen-Svartholmen-Braskarna (5)
Vireillä olevat osayleiskaavat:
Suurpelto-Kehä II (6)
Kuva 57. Muut osayleiskaavat Espoon eteläosien yleiskaavan
alueella
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Soukanniemi-Suvisaariston osayleiskaava vahvis- Keskuspuisto II:n osayleiskaava on hyväksyttettu 6.4.1988 ja saanut lainvoiman 28.6.1989. ty valtuustossa 17.12.2004 ja tullut voimaan
Se ohjaa asuntorakentamista rakennuspaikkakoh- 16.8.2006. Siinä on osoitettu Keskuspuiston alutaisesti. Osayleiskaavassa on määritelty ohjeelliset een maankäyttö täsmällisemmin ja tarkemmin
rakennuspaikat ja asuntojen lukumäärä rakennus- aluerajauksin ja kaavamääräyksin kuin Espoon
paikkaa kohden.
eteläosien yleiskaavassa. Näin ollen on tarkoituksenmukaista määrätä Espoon eteläosien yleisSuvisaariston alueella on tutkittu mahdollisuuksia kaava oikeusvaikutuksettomaksi Keskuspuisto II:n
pientaloasumisen lisäämiseksi. Asiaa koskevissa osayleiskaavan alueella.
selvityksissä on tultu siihen johtopäätökseen, että
asuntojen määrän lisääminen edellyttää kaaval- Keskuspuisto I osayleiskaava on saanut lainvoilista tarkastelua. Samassa yhteydessä on todettu man 18.8.1999. Sekin ohjaa alueen maankäytmyös, että asuntojen merkittävä lisääminen Su- töä tarkemmin määräyksin ja aluerajauksin kuin
visaariston alueella edellyttää maankäytön yksi- Espoon eteläosien yleiskaava. Sen takia Espoon
tyiskohtaisempaa tarkastelua. Espoon eteläosien eteläosien yleiskaava on pääosin määrätty oikeyleiskaava on liian yleispiirteisenä sopimaton tä- usvaikutuksettomaksi Keskuspuisto I:n osayleishän tarkasteluun. Lisärakentamisen edellytysten kaavan alueella. Kuitenkin Kehä II:n ja Keskusselvittäminen on tarkoituksenmukaisinta suorittaa puiston väliselle alueelle on suunniteltu uutta
joko Suvisaariston osayleiskaavaa muuttamalla maankäyttöä, joka muuttaa myös Keskuspuisto
tai laatimalla alueelle asemakaava. Näin ollen I:n osasyleiskaavaa. Alueelle on laadittu SuurEspoon eteläosien yleiskaava on tarkoituksen- pelto-Kehä II:n osayleiskaava, joka ei ole vielä
mukaisinta määrätä oikeusvaikutuksettomaksi valtuuston hyväksymä. Siinä osoitettu maankäytSoukanniemi- Suvisaariston osayleiskaavan alu- tö on kuitenkin osoitettu myös Espoon eteläosien
eella. Näin menetellen on alueella noudatettavia yleiskaavassa ottaen huomioon Espoon eteläosipoikkeamislupaperiaatteita mahdollista edelleen en yleiskaavan yleispiirteisempi luonne. Sen takia
noudattaa tukeutuen Soukanniemi-Suvisaariston Keskuspuisto I:n osayleiskaavan alueelta ne osat,
osayleiskaavaan, kunnes sitä muutetaan tai laa- jotka ovat Suurpelto-Kehä II:n rajauksen sisäpuoditaan asemakaava.
lella, on tarkoitus korvata ja näin ollen Espoon
eteläosien yleiskaava on kyseisillä alueilla oikeusSoukanniemi-Suvisaariston kaava-alueen sisällä vaikutteinen.
on aikanaan vahvistamatta jääneelle alueelle laadittu Skataholmen-Svartholmen-Braskarna - nimi- Henttaan osayleiskaava on saanut lainvoiman
nen osayleiskaava. Se on hyväksytty valtuustossa 16.1.1991. Se on verrannollinen Suvisaariston
20.6.2005. Kaupunginhallitus on 6.9.2005 anta- alueen osayleiskaavoihin siten, että siinäkin on
mallaan päätöksellä määrännyt kaavan tulemaan rakentamisen määrästä annettu rakennuspaikkavoimaan 14.9.2005 lukien, lukuun ottamatta kohtaisia mitoituslukuja. Sitäkään ei ole tarkoiBraskarnan saarta, tila Rn:o 1:948. Osayleiskaa- tuksenmukaista korvata huomattavasti yleispiirvaa voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen teisemmällä kaavalla, joten Espoon eteläosien
perusteena. Skataholmen-Svartholmen-Braskar- yleiskaava on määritelty oikeusvaikutuksettomaksi
na-osayleiskaavan alueella Espoon eteläosien Henttaan osayleiskaavan alueella lukuun ottayleiskaava on liian yleispiirteinen ja siksi se on tar- matta sitä osaa, joka sijaitsee Suurpelto-Kehä II:n
koituksenmukaista määrätä oikeusvaikutuksetto- osayleiskaavan rajauksen sisäpuolella. Kyseisellä
maksi kuten Soukanniemi-Suvisaariston osayleis- alueella Henttaan osayleiskaavassa on rakentakaavan alueellakin.
misen tehokkuus määrätty suhteellisen alhaiseksi
ja Suurpelto-Kehä II:n osayleiskaavassa alueelle
on osoitettu tehokkaampaa rakentamista.
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7 TOTEUTTAMISJÄRJESTYS

Toteuttamisjärjestys merkitsee suunnittelukauden
alkupuolella mm. sitä, että:
Kaupunginvaltuuston hyväksymien yleistavoittei- Kaupunkirakenne tiivistyy
den mukaan yleiskaavan uusien alueiden toteuttamisjärjestys laaditaan kehittämisvyöhykkeiden
- Väestökasvu pysyy nopeana Leppävaaran
ja Matinkylän suuralueilla, nopeutuu Tapainotuksen mukaan. Yleiskaavasta esitetään
piolan suuralueella ja hidastuu Espoonsen mukaisesti ensisijainen kehittämisvyöhyke,
lahdessa
jolla alueella yleiskaavan uudet rakentamisalueet
- Kaupunkikeskukset vahvistuvat – Espoontoteutetaan ensisijaisesti suunnittelukauden alkulahti vähiten
puolella.
- Liikenteen kasvu hidastuu - kevyen ja
joukkoliikenteen asema paranee
Kuvassa 58 esitetty ensisijainen kehittämisvyöhyke
- Palvelurakentamistarvetta erityisesti Lepkäsittää Kaakkois-Espoon sekä Länsiväylän vyöpävaaran suuralueella, Suurpellossa ja
hykkeen, jota jatketaan (nuoli) Espoonlahdesta
Saunalahdessa
Kauklahteen. Lisäksi otetaan huomioon Espoon
- Alueiden rakentaminen halvempaa kuin
keskuksen voimistuminen ja Kauklahden paikalmyöhemmin toteutuvien
liskeskustan ympäristö. Kehittämisvyöhyke sisältää
- Kaupungin maiden käyttö tehostuu
noin puolet yleiskaavan uusista asuinalueista ja yli
puolet uusista työpaikka-alueista.
Suunnittelukauden loppupuolella rakentamisen
Suurista liikennehankkeista ensisijaisen kehittämis- painopiste siirtyy Espoonlahden ja Kauklahden
vyöhykkeen toteuttamista edistävät erityisesti metron suuralueille. Tällöin:
- Kaupunkirakenne laajenee yleiskaavajatkaminen Matinkylään, Kehä I:n parantaminen ja
alueen länsiosissa
Kehä II:n jatkaminen. Nämä liikennehankkeet on
Väestökasvu
nopeutuu Kauklahden ja
tarkoitus toteuttaa YTV-kuntien sopimuksen muEspoonlahden
suuralueilla, muilla suurkaan suunnittelukauden alkupuolella.
alueilla hidastuu
- Asuntotuotannossa painottuu pientaloraEnsisijaisen kehittämisvyöhykkeen ulkopuolelle jääkentaminen
vät uudet alueet toteutetaan pääsääntöisesti suun- Liikenteen kasvu nopeutuu
nittelukauden loppupuolella. Kuitenkin osa alueista
- Investointien tarve kasvaa Kauklahden
voidaan toteuttaa jo aikaisemminkin, mikäli se on
ja Espoonlahden suuralueilla, muilalueiden suunnitteluvalmius ja kokonaistaloudellila suuralueilla uusinvestointien tarve
set seikat huomioon ottaen perusteltua.
vähenee oleellisesti

Ensisijainen toteuttamisjärjestys
Kuva 58. Toteuttamisjärjestys, pohjakarttana nähtävillä ollut yleiskaavaehdotus.
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